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METODOLOGIA  

privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență 

la specialitatea Relații internaționale  

 

I. Organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență la 

specialitatea Relații internaționale   

1.1 Organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență pentru 

absolvenții promoția 2021-2022 se face prin prezența fizică. 

1.2  Perioada de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de 

licență la specialitatea Relații internaționale este 01.06.-18.06 2022.  

1.3 Intrarea în sala de examinare va avea loc la prezentarea buletinului de identitate 

sau a unui alt document ce atestă identitatea absolventului. După verificarea 

identității, fiecare candidat va păstra pe masă documentul ce atestă identitatea până 

la finalizarea examenului. 

1.4 Fără permisiunea președintelui Comisiei este interzisă părăsirea sălii pe durata 

desfășurării examenului de licență. 

1.5 Pe durata desfășurării examenului de licență în sala de examinare au acces 

membrii Comisiei, secretarul Comisiei, Rectorul și Decanul Facultății. 

1.6 Candidatul care încalcă disciplina sau comite fraude ori tentative de fraudă se 

sancționează cu eliminarea din concurs. Acest fapt se menționează într-un proces- 

verbal, iar lucrarea se anulează cu mențiunea „fraudă”. 

1.7 Lista subiectelor pentru examenul de licență va fi elaborată de către catedra de 

profil, fiind publicată pe pagina oficială de internet a Universității de Studii 

Europene din Moldova (www.usem.md) cel târziu cu 7 de zile înainte de data 

examenului. 

1.8 Conform planului de învățămînt al specialității Relații internaționale examenul 

de licență constă din două probe: 1) Examenul complex la specialitatea Relații 

internaționale; 2) Susținerea tezei de licență.  

1.3.1 . Examenul de licență, plan ¼, va include: 

a) examen complex la specialitate; 

b) susținerea tezei de licență. 

1.3.2  Examenul de licență, plan 1/3, va include: 

a) examen complex la specialitate; 

b) susținerea tezei de licență. 

1.8. Înainte de a începe lucrul asupra testului, absolventul va completa fişa de 

examinare, pe care își va pune semnătura, numele, prenumele, data completării, etc. 

1.9. Examenul complex la specialitatea Relații internaționale se va susține în scris, 

sub forma selectării răspunsului corect din testul-grilă constituit din 50 de întrebări.  

1.10. Orarul susținerii examenului de finalizare a studiilor superioare de licență va fi 

plasat pe pagina web a instituției www.usem.md și panoul informativ al facultății.  

http://www.usem.md/


1.11. Fiecare subiect va avea trei răspunsuri posibile şi candidatul va alege un singur 

răspuns corect prin bifarea acestuia. După bifarea unei variante de răspuns, 

candidatul nu are dreptul să-şi modifice opţiunea. În cazul în care a fost bifată mai 

mult decât o variantă, răspunsul candidatului se consideră greşit. 

1.12. Timpul rezervat pentru îndeplinirea testului este de o oră convențională (45 de 

minute). 

1.13. Vicepreşedintele Comisiei de licență este obligat să anunţe ora la care se 

încheie proba de examinare şi să avertizeze absolvenții cu 10 minute înainte de 

expirarea timpului. 

1.14. Barem de notare: 0%-10% - nota „1”/ 10,01%-15% - nota „2”/// 15,01%-20% 

- nota „3”/// 20,01%-25% - nota „4”/// 25,01%-35% - nota „5”/// 35,01%-45% - nota 

„6”/// 45,01%-60% - nota „7”/// 60,01%-75% - nota „8”/// 75,01%-90% - nota „9”/// 

90,01%-100% - nota „10”. 

1.15. Se va considera promovat absolventul care va acumula cel puțin 25,01%, limita 

minimă pentru nota „5”. 

1.16. Notele la examenul complex de specialitate Relații internaționale vor fi expuse 

timp de 48 de ore, de la restituirea testului-grilă.  

1.17. Susținerea tezei de licență este obligatorie, publică și se va desfășura în 

auditoriu.  

1.18. Elaborarea tezei de licență se va face conform Regulamentului privind 

pregătirea tezei de licență la USEM, aprobat la ședința Senatului USEM din 

25.09.2017, pr. verbal nr. 1, care sunt aplicabile cu completările din prezentul act. 

1.19. Teza de licență va fi depusă la decanatul facultății cu cel puțin 10 zile înainte 

de susținerea finală.  

1.20. Teza de licență trebuie să fie însoțită de Avizul conducătorului științific și 

Recenzie.  

1.21. Studenții vor fi apreciați de Comisia de Licență, constituită prin Ordinul 

Rectorului USEM. 

1.22. Comisia de Licență va evalua teza de licență conform următoarelor criterii: 

calitatea cercetării realizate, redactarea și respectarea regulilor de structurare, 

bibliografia, expunerea orală și precizia răspunsurilor la întrebările examinatorilor. 

1.23. Se recomandă ca studenții să își susțină teza de licență prin aplicarea 

prezentării Power Point, care trebuie să corespundă următoarei structuri: foaie de 

titlul, cuprinsul tezei, actualitatea temei abordate, gradul de investigație a temei 

cercetate, scopul și sarcinile tezei, concluziile și recomandările. Durata de 

prezentare a tezei de licență este 7-10 minute.    

 


